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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início à 
nossa mesa de debates? Hoje nós não temos nenhum tema inscrito 
previamente publicado na pauta, o que não significa que nós não temos 
recebido nenhuma sugestão. Na verdade, nosso associado e conselheiro 
do Carf, o Jimir, enviou-nos um e-mail com três sugestões, mas por 
uma questão estritamente de tempo e pelos feriados não houve tempo 
para publicação, então, a Mesa vai aceitar as sugestões do Jimir na 
falta de outros temas publicados. Eu vou pedir então ao Jimir que 
traga... Desculpe, o Fernando, desculpem-me, eu não sabia que o 
Fernando tinha um comunicado. Por favor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. Eu só queria deixar 
registrado aqui para vocês um importante artigo a respeito do ICMS, 
lembrando que nas últimas duas reuniões nós tratamos de ICMS 
importação, ICMS ‘leasing’, serviço. E tem um artigo que vale a pena ser 
lido, do Aliomar Baleeiro, ICMS sobre importação de bens de capital. 
Está na revista de Direito Tributário nº 2, na página 38. Eu trago esse 
artigo, porque ele tem um excelente autor, em primeiro lugar, e também 
porque ele trata do assunto que nós tratamos anteriormente, lógico, em 
outra época, com outra visão, mas com uma precisão muita boa, 



inclusive definindo o que é circulação e o que é mercadoria. Lembrando 
que isso foi discutido também nas duas últimas reuniões. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa questão do, essa 
aproximação... Eu não participei das últimas reuniões, então não fico 
muito à vontade, Fernando, e também até esse momento não foram 
publicadas as íntegras das atas, então, eu realmente não tenho nem 
notícia do que houve como discussão naquele período. Agora, essa 
aproximação, o que é circulação, o que é mercadoria? Falta alguém 
dizer o que é “de”, “circulação de”... Essa aproximação semântica, 
divisão palavra por palavra, reconhecer o conteúdo do imposto, que é 
aquela que o Fernando noticia aqui desde os anos 60 passou, parece 
que vem essa fixação pelas expressões utilizadas, pela extensão até 
onde cabe. Eu penso que nós temos que rever isso. Quer dizer, não há, 
não é agora dizer que qualquer situação cabe dentro de um imposto, 
um novo imposto, mas o contrário também não tem que ser verdadeiro. 
Ou seja, então basta haver “circulação”, haver “mercadoria”, haver “de’ 
e, que seja, haver “relativa”, para que eu diga que há o imposto. Nós 
estamos deixando de nos perguntar o que é o ICMS, o que é o IPI, o que 
é o IPVA e que tais. Se nós pensarmos, quando a jurisprudência 
enfrenta esse tema seriamente, acaba nos surpreendendo, pelo menos 
surpreendendo aqueles que fazem análise semântica. Para mim o 
exemplo mais claro é o IPVA, que, quando tivemos aquele famoso 
precedente do IPVA sobre aeronaves, não havia dúvida que é 
propriedade, havia uma veículo, ele era automotor, a aeronave é 
automotora, e, no entanto, o Plenário não teve dúvida em dizer que não 
havia ali IPVA, porque o IPVA não era um imposto que se diz sobre 
qualquer propriedade, qualquer veículo automotor e sim, olhem, olhem 
os votos dos ministros, onde verificaram, discerniram, que o IPVA nada 
mais é do que a TRU, a TRU que era... também não era nem taxa, nem 
rodoviária, nem única, mas que era TRU, que era um imposto sobre 
propriedade dos automóveis. E a TRU que é modificada para se tornar o 
IPVA e todo o histórico, o IPVA é a TRU, note, não é a propriedade, o 
veículo, o automotor. O IPVA é a TRU. Esta aproximação de olhar o todo 
para saber o que é esse imposto, como ele veio evoluindo, como esse 
tipo, sim, como esse tipo veio evoluindo é que merece ser repensado em 
todos os impostos. Quando nós adotamos uma visão semântica, basta 
que caiba no termo, acabamos tendo desastres. Eu cito-lhes como um 
desastre, que nós temos culpa desta aproximação por palavras, é o IOF, 
no caso de mútuo entre empresas ligadas. Eu não tenho dúvida de que 
o mútuo é uma operação de crédito. Claro que, no entanto, eu não 
tenho dúvida de que o IOF, enquanto um imposto que incide em 
operação de crédito, câmbio, seguro, títulos e valores imobiliários, ele é 
uma unidade, ele, enquanto tal, é o veículo de excelência para a 
introdução de normas que visem a intervir sobre o domínio econômico. 
Ou seja, assim como a União intervém via Banco Central no mercado de 
crédito, está lá o IOF, assim como ela intervém no mercado de seguros, 
está lá o IOF, assim como ela intervém no mercado de capitais, está lá o 
IOF. Agora, a União não intervém em operações de mútuo entre 



empresas do mesmo grupo, essas operações não podem, não são, não 
estão dentro do chamado mercado de crédito. São operações de crédito, 
mas não são operações do mercado de crédito. A leitura, a mera 
semântica nos leva a acreditar que uma operação entre pessoas do 
mesmo grupo pode ser tributada pelo IOF, enquanto operações entre 
pessoas do mesmo grupo estão fora do mercado de crédito. Se nós não 
entendermos o que é o IOF e não nos referirmos a ele como uma 
unidade, o IOF, se nós ficarmos perguntando o que é operação, o que é 
crédito, o que é câmbio, o que é seguro, o que é título, o que é valor, o 
que é mobiliário, e não valor imobiliário, porque por aí você vai, valor 
mobiliário, palavras diferentes, chegaremos a um absurdo. Se o valor é 
imobiliário, não é valor imobiliário, como é o valor, se é valor, não é 
valor. Começando a semântica. Eu não estou aqui a dizer que não é 
interessante conhecer o sentido possível de uma expressão. Sem 
dúvida, o limite de um imposto máximo é o sentido possível da 
expressão, mas não podemos tomar o contrário, para dizer que a partir 
do sentido possível da expressão, tudo que caiba dentro daquele sentido 
possível estará sujeito ao imposto, sem sabermos o que é o próprio 
imposto. Ou seja, esta análise, a que o Fernando se refere, buscando o 
sentido das expressões tem sua importância, mas ela não pode esgotar 
a análise jurídica. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Que bom que eu estou ouvindo isso. 
Teria sido muito bem-vinda a sua intervenção nas duas últimas 
reuniões, porque é justamente o que eu defendo. Eu trouxe o trabalho 
do Aliomar Baleeiro por alguns motivos, porque quando a gente fala em 
Código Tributário Nacional, a gente fala muito em Rubens Gomes de 
Souza, e claro, Gilberto Ulhôa Canto, mas a gente não menciona o 
Aliomar Baleeiro pela oportunidade que ele teve de contribuir para que 
o Código Tributário Nacional virasse uma realidade. E toda a 
participação dele, como o Rubens Gomes de Souza, em trocas de 
correspondência que estão publicadas, para aprimorar o texto do 
Código Tributário Nacional. Quando ele escreveu sobre esse ICMS na 
importação de bens, ele mencionou que a intenção do Código Tributário 
Nacional, ou seja, a intenção era que a gente abandonasse o problema 
de sobreposição de impostos, do imposto de vendas e consignações 
sobrepondo-se ao imposto de indústria de competência dos municípios, 
e a gente partisse para uma tributação específica sobre o que foi dito, 
critérios puramente econômicos, então, as denominações de impostos 
seguiriam critérios puramente econômicos. E quando a Emenda 
Constitucional 18 tornou-se uma realidade, logo em seguida veio a 
Constituição de 67. E, nos comentários à Constituição de 67, o Pontes 
de Miranda foi muito preciso ao falar do imposto sobre circulação de 
mercadorias, dizendo que o “imposto sobre circulação”, aqui entre 
aspas, que alude ao art. 22, nº 2 da Constituição Federal de 67, “pode 
incidir sobre quaisquer negócios jurídicos de compra e venda ou outro 
negócio de circulação, qualquer que seja o objeto do negócio jurídico”. 
Então, ele entendeu exatamente essa questão que o Schoueri disse, 
para não se prender na semântica. Porém, o que foi feito, que a própria 



ação dos advogados, como o Siqueira disse, defendendo teses e todo o 
positivismo estrito que se viu na época, voltou à questão semântica e 
voltou de uma forma tão violenta que deturpou inclusive a essência do 
Código. Então o Código queria que fosse tributada a atividade 
econômica, ao você se prender o que é mercadoria, o que é-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O que é operação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que é operação, desculpe. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Há tintas, rios de tintas para 
discutir o que é operação, porque se houve ou não houve operação, 
porque operação é um negócio jurídico... Desculpe, mas eu quero 
lembrar isso. Operação é um negócio jurídico de translação e começa 
haver toda uma discussão esquecendo o permitido do ICMS. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então... Bem lembrado, até está aqui no 
texto para vocês lerem. Eles começam a discutir assim: “O que é 
operação? O que é circulação? E o que é mercadoria?” E toda uma leva 
de doutrina, e, naturalmente, a jurisprudência, acompanhando um 
pouco a doutrina, passou a discutir exclusivamente o que é operação, o 
que é circulação, o que é mercadoria e contribuiu para uma distorção 
completa do que se desejava, que era atividade econômica e voltou à 
questão semântica, e voltou a uma sobreposição de impostos, porque 
novamente vieram leis, emendas, e o que nós temos hoje é de novo uma 
grande preocupação com semântica, quando o que se deveria tributar é 
a atividade econômica. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer. Só um 
ponto para ficar claro. Nem todo, eu só penso o seguinte, se a intenção 
deles inicial pudesse ser somente operações econômicas ou não 
econômicas, cuidado com essa afirmação de um sentido ou no outro! 
Ou seja, para alguns impostos, parece-me que a questão econômica é 
muito relevante em sua história tipológica, vamos dizer assim. Agora, 
em alguns casos, o constituinte parece sim ter utilizado como linha de 
corte uma questão de direito privado. Especificamente, a Transmissão 
Causa Mortis ou Intervivos, por exemplo, esta separação, não consigo... 
Você não conseguirá fazê-la, se não for considerando, aí sim, um 
aspecto de direito privado, para saber se existe essa transmissão ou não 
existe. Então, só tomar esse cuidado de não generalizar, nem no sentido 
todos os impostos devem ser vistos a partir da sua consideração 
econômica, nem o inverso, todos os impostos devem ser vistos a partir 
de uma consideração do direito privado. Aqui entendeu o tal imposto. 
Volto. Entendendo o imposto, conhecendo-o, na sua história, como ele 
evoluiu, nós saberemos qual é a meta do constituinte na distribuição de 
competências. João Bianco. 



Sr. João Francisco Bianco: É, eu correndo o risco aqui de ser 
chamado de positivista clássico, clássico ou de tradicional? Na semana 
passada eu fui chamado de positivista clássico. 

Sr. Fernando Zilveti: Não, não foi chamado. 

Sr. João Francisco Bianco: Não posso ser sincero aqui. 

Sr. Fernando Zilveti: Tenha o cuidado. Não chamei, não. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas... eu fiquei um pouco preocupado 
quando começou essa discussão, mas na verdade agora eu estou 
entendendo o que o Schoueri está dizendo. Quer dizer, não é essa 
amplitude que a gente inicialmente quis, que eu estava entendendo que 
o debate estava indo nessa direção de dar uma amplitude muito grande 
para a interpretação do texto constitucional, e eu lembro aqui que tem 
um conteúdo mínimo que a gente deve extrair do texto constitucional 
na hora de determinar o fato gerador e a base de cálculo dos impostos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas o conteúdo sai do texto ou 
sai do contexto? Essa é a oportunidade de dizer. O conteúdo mínimo do 
imposto, você quis dizer, a história desse imposto, claro que existe, o 
constituinte entregou uma competência, ele sabia o que ele estava 
fazendo. O que eu disse é: não fique nos termos, achando que tudo que 
cabe no termo está ali dentro, porque, afinal de contas, está na 
expressão. Entender, eu digo, vamos... eu vou usar a expressão, 
aproximação holística, ou seja, entendamos o imposto como um todo 
antes de nos preocupar em cada uma das expressões. Olhemos para 
esse todo, confrontemos com as expressões, verifiquemos se esse todo 
está dentro das expressões, porque se estiver fora nós temos realmente 
uma contradição. Ou seja, se o imposto era sobre renda, não haveremos 
de tributar, atravessar a Rua Direita, como diz o nosso ditado, enfim, 
haverá, nesse sentido, uma conformidade, o texto é sem dúvida o limite 
da interpretação, o texto é o limite da interpretação, mas não é dizer 
que porque está no texto já é o imposto. Temos que conhecer o imposto 
na sua evolução histórica, tipológica. Não existe o tipo circulação, o tipo 
relativa, o tipo mercadoria. Existe o ICMS, existe o IPI, existe o IOF. 
Este ICMS, que existe desde 88, é o velho ICM agregado de alguns 
impostos únicos preexistentes, impostos únicos federais, sobre 
transportes, sobre comunicações, que se agregam ao ICMS. Se nós não 
entendermos esta evolução, nós descaracterizamos a decisão do 
constituinte na sua discriminação de competências. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu posso continuar? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Claro. 

Sr. João Francisco Bianco: Acontece que a gente tem que lidar com os 
dados da realidade. Se a gente for dar uma interpretação muito larga ao 



contexto da incidência do ICMS dentro da atividade econômica, vai 
haver uma série de conflitos com outros tributos, por exemplo, o ISS. 
Então a forma de a gente delimitar, segregar exatamente os campos de 
incidência é dar uma interpretação mais situada em cima do texto 
constitucional. E outro dado da realidade do qual a gente não pode fugir 
é a jurisprudência dos nossos tribunais. O plenário do Supremo 
Tribunal Federal, há um mês, acabou de decidir que o imposto incide 
sobre a operação relativa à circulação de mercadoria, e examinou o 
conceito de operação, disse que só incide sobre compra e venda, não 
incide na operação de ‘leasing’ internacional porque não há compra e 
venda. Essa é a interpretação firme dos nossos tribunais. Eu diria que o 
IPVA talvez tenha sido uma decisão um pouco fora do... fora da curva, 
como você gosta de dizer. Mas veja, o Supremo examinou o conceito de 
faturamento, examinou o conceito de folha de salário, examinou o 
conceito de bem móvel, de bem imóvel, de mercadoria. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas aceitou a tributação 
do ‘leasing’. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, não, não aceitou a tributação 
do ‘leasing’. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O disciplinário varia bastante, 
qual pluma ao vento. A verdade é que conforme, citar a jurisprudência 
sem olhar ministro a ministro, como votou naquela ocasião, torna-se 
perigoso. A atividade juíza do passado era citar jurisprudência a partir 
do acórdão. Hoje nós temos que pegar cada um dos votos, compreender 
o ministro, em que contexto se deu essa discussão, ou seja, não é 
porque existe uma decisão num sentido ou no outro que a gente diz a 
jurisprudência é, e vale como precedente, mas nós temos que dar um 
passo adiante e ver que vários dos ministros têm uma tendência, sim, 
ainda na jurisprudência conceitual, a jurisprudência dos conceitos 
ainda é muito forte. Mas também não se pode negar que existe outra 
corrente para a jurisprudência dos valores cada vez aparecendo lá e 
dizendo, manifestando-se, e dizendo que não é bem assim, nós temos 
que mudar isso, se você disser o que se decidiu um dia, se valeu... Se 
valeram aqueles quase sexagenários ou os outros é uma questão 
relativa, João, das pessoas da sua geração ou não, mas nós temos que 
só dar o passo adiante. Então, desculpe. 

Sr. João Francisco Bianco: Tudo bem, para efeito de debate e 
doutrinário, eu concordo, existe uma discussão importante aqui. Agora, 
existe um dado da realidade do qual a gente não pode fugir, como eu 
tenho dito aqui. O plenário do Supremo Tribunal Federal num processo 
de repercussão geral decidiu que não há incidência de ICMS numa 
operação que não seja de compra e venda de mercadoria, porque 
operação de circulação é representativo de um negócio jurídico de 
compra e venda de mercadoria. Acho em sede de repercussão geral se a 
gente for... 



Sr. Salvador Candido Brandão: Mas aí não é determinante para o 
sistema tributário. Eu acho importante você trazer esses dados, mas 
nós temos alguns sistemas tributários que a gente precisa discutir aqui. 
O sistema tributário alemão, ele é aberto, é historicamente formado com 
base na ciência do direito e na jurisprudência. O nosso é fechado, não é 
historicamente formado pela jurisprudência, mas pela ciência do 
direito, tem certa influência no que a gente está vendo no sistema 
tributário brasileiro. Mas o problema do sistema brasileiro é que ele é 
fechado e ao ser fechado ele tem a ilusão de que os conceitos 
constitucionais são imperativos, isso trava a Constituição e trava o 
sistema tributário, até na evolução. E a gente está falando de um 
acórdão de repercussão geral há duas sessões, só que esse acórdão que 
repercussão geral, ele não trava a questão, ela está aberta e também 
não definiu o que é circulação de mercadoria, porque não é papel da 
jurisprudência. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se nós tivermos, João, no seu 
ponto de vista, em termos de repercussão geral, eu acho que nós não 
podemos ignorar a repercussão geral, é uma força importante e sem 
dúvida, na advocacia, diante de uma repercussão geral é necessário que 
se encontre outras decisões com repercussão geral e em sentido 
contrário, e não vai ser muito difícil, João, nós encontrarmos decisões 
em sentido diverso, porque a jurisprudência nossa vem, de algum modo 
também, variando em acórdão, ou seja, não é... se nós temos uma 
ilusão de que a repercussão geral encerra a questão e não traz mais 
discussão ao plenário, veja, nós temos mais de 200 casos esperando 
com repercussão geral e confronte esses casos, você vai verificar que 
não é verdadeira a ideia de que eles são únicos e que dali em diante as 
questões estão de algum modo fechando o sistema. Ao contrário, a 
mesma discussão é apresentada sob outro ângulo e trazendo 
resoluções... soluções completamente díspares. Aliás, um exercício 
interessante, aqueles que querem procurar um tema para escrever na 
nossa (Revista de) Direito Tributário Atual, está aqui a minha sugestão, 
por que você não procura exatamente olhar as chamadas soluções 
definitivas da jurisprudência, pegar só decisões com repercussão geral e 
mostre como, na verdade, é a mesma questão apontada sobre ângulos 
diversos e trazendo resultados diferentes? É claro que você vai 
encontrar resultados diferentes, porque aquela questão olhou para um 
aspecto e outra para outro. Não é que esteja certo ou esteja errada, faz 
parte do nosso objeto que é o direito, é assim que funciona, ou seja, a 
realidade, o direito vai incidir sobre uma realidade múltipla, ela tem 
muitas... Conforme o ângulo que você enxergue, você vai escrever de 
um modo ou de outro, é a partir daquela descrição vai chegar a uma 
solução ou outra, quando na verdade, ou seja, aquela mesma situação 
que tomou uma decisão, porque foi iluminada por um aspecto, ela tinha 
todos os componentes de outra situação que teve resultado diferente, 
porque foi iluminada sobre outro lado. Tivesse na primeira sido 
levantada a questão que na segunda o foi, o resultado seria díspar, e 
assim funciona o sistema jurídico, nós não podemos cair na ilusão de 



um sistema, nesse sentido, encerrado, fechado. Houve o papel da 
doutrina nos anos 70, 80, papel importantíssimo diante de um sistema 
que não era muito democrático, de um sistema que era legalista, mas 
não democrático, era importante que se mantivesse a letra da lei como 
única segurança ao contribuinte, ou seja, no regime, sendo claro, 
ditatorial, mas aquela ditadura que respeitava a legalidade que se 
autoimpunha, ou seja, na medida em que eu baixei o regime, na medida 
em que eu baixei o regulamento, eu cumpro o regulamento, era esta a 
regra do jogo. Não restava aos juristas se não ler o regulamento e dizer, 
foi isso o que você disse, você baixou esse regulamento, cumpra o que 
você disse, e mesmo os ditadores de então cumpriam a sua palavra, 
porque entendiam que se haviam comprometido com aquela palavra,  
manteriam. Daí toda uma evolução do direito, eu não estou aqui 
punindo ninguém, sem dúvida quem viveu na época do João pensava 
como o João. Porque assim foram educados, foram educados numa 
época em que se devia cumprir regulamento, e isso explica esta 
legalidade estrita. Mas, João, já faz mais de 25 anos que aquele tempo 
do regulamento passou, nós estamos num outro regime hoje, 
democrático, nós temos representantes, gostemos ou não 
representantes eleitos democraticamente, a Constituição é outra, e cabe 
ao jurista dar o passo adiante do regulamento, das palavras e voltar a 
tentar construir a ciência do direito. Falar sobre o direito, é essa a 
proposta que se faz. João, pode devolver a palavra, claro, eu provoquei. 
Eu queria só dizer uma questão, o constituinte de 88 tinha plena 
consciência de que, ao trabalhar com título, ele tinha ali grandes 
possibilidades de sobreposições. Estas sobreposições de competências 
na matéria de competência tributária, não poderiam sobreviver, porque 
seria aquilo que a gente chama conflito e não mera sobreposição, ou 
seja, provocaria uma antinomia dizer eu pago imposto para um ou para 
o outro, e é necessária uma decisão. Essa sobreposição que implica 
antinomia, disse o constituinte, resolve-se, e resolve-se por lei 
complementar, cabe à lei complementar dispor sobre os conflitos de 
competência. Então esta fluidez que você teme, ela é natural ao âmbito 
constitucional, porque são tipos fluidos, mas não é natural ao sistema 
tributário. Só quero deixar bem claro que eu não estou aqui a defender 
que esta fluidez, que surge do texto constitucional, mantenha-se no 
ordenamento, eu penso que o ordenamento tributário brasileiro é rígido, 
exige uma discriminação de competências, apenas digo que o veículo 
pelo qual essa discriminação se faz conceitualmente não é a 
Constituição e sim a Lei Complementar nos termos da Constituição. 
João. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, era exatamente isso que eu ia dizer. 
Era exatamente isso que eu ia dizer. Quer dizer, realmente, a 
Constituição usa de termos indeterminados ou de conceitos 
indeterminados, como se diz, ou tipos, e depois para evitar conflitos de 
competência tributária, para evitar que haja sobreposição de 
competência tributária, a lei complementar serve para fechar, para 



determinar o conceito, para fechar o tipo. É isso que eu li nos livros do 
professor Schoueri. Então, aqui no ICMS não ocorre a mesma coisa? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tem um detalhe aqui que eu quero 
esclarecer. Nós estamos falando de um sistema aberto a partir de 88. O 
sistema é aberto, ele não é mais fechado, então aí tem a crítica do 
Schoueri, que é acertada, porque a de 67, a Constituição de 67, o 
sistema 67, 69 era fechado, e tem toda essa carga política que o 
Schoueri mencionou, e apenas para acrescentar, esse artigo do Aliomar 
Baleeiro, ele protesta que foi censurado, no final do artigo ele fala: “sub 
censura”. Então para que a gente entenda um pouco o contexto da 
época... 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, sem censura, ‘sub censura’ é 
aquela palavra que... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti:  Enfim, erro de grafia, sem dúvida, mas 
assim, mas tem um contexto de censura, não é sem censura do que a 
gente está falando, censura política... 

Sr. João Francisco Bianco: Censura era uma educação, na época o 
autor... O autor do próprio porte do Aliomar Baleeiro corria o risco, de 
ao dizer algo, que ninguém contestasse. Ele disse, em minha opinião, 
mas me coloco ‘sub censura’, ‘sub censura’ é uma modéstia que utilizou 
a dizer, escrevo isso, ‘sub censura’, não tem nada a ver com censura de 
outro tipo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não estou falando censura de 
política, é ‘sub censura’, porque ele se submete a uma crítica sobre 
aquilo que ele está falando, porque ele está falando de conceitos 
fechados, ele está falando de conceitos explícitos, sobre uma legalidade 
estrita, e ele defende a legalidade estrita, mas ele coloca-se numa 
posição sob censura, ou seja, porque ele já sabe que existe e ele cita, 
inclusive no texto dele, quais são os autores que pensam absolutamente 
de forma diversa, como Pontes de Miranda, para dizer, “Olha, eu estou 
defendendo o fechamento do sistema, eu fecho”, o sistema tem que ser 
fechado para que ele sobreviva a uma tensão que eles acreditavam na 
época, e que, olha como é complicada a história, eles acreditavam, na 
época, que a abertura de 46 proporcionou um caos tributário, com 
guerra fiscal, com sobreposições, com insegurança jurídica, olha só que 
interessante. O que ele não imaginava, até porque não viveria para isso, 
é que ao fechar o sistema, a mesma sobreposição, que eles achavam 
que tinha resolvido, voltou. Tem um artigo interessante sobre a 
Constituição de 88 do Ives Gandra Martins, falando como a própria 
sobreposição atacada em 65 voltou e proporcionou uma revisão em 88. 
Então em 88, e veja, eu estou falando do Ives, que é favorável à posição 
dos conceitos, mas ele sabia que esse sistema não funcionava, porque 
ele vivenciou esse sistema e nós tivemos, então, em 88 o sistema aberto. 
Ele é aberto, não tenha dúvida que ele é aberto, ele fecha na Lei 



Complementar, pode até não fechar na Lei 
Complementar integralmente, pode fechar na Lei Ordinária, mas a Lei 
Complementar dá o toque de segurança, dá o toque de precisão 
conceitual, ainda que persistam conceitos indeterminados como o 
conceito de renda, que a Lei Complementar não encerra absolutamente, 
deixando até a Lei Ordinária com esse papel de definir melhor o 
conceito, com o tipo que é naturalmente aberto. Mas isso é uma 
conversa até para muitas questões, mas não vamos chegar a um lugar, 
mas o que é importante é que o sistema aberto não é inseguro, o 
sistema aberto não é sinônimo de insegurança, porque ele seria aberto, 
seria inseguro, se ele deixasse ao talante de qualquer legislador definir a 
incidência tributária ou não, o que não é o que acontece nos sistemas 
abertos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você me permite. Agora 
quando nós nos vinculamos à visão antiga, a essa visão conceitual das 
expressões, ela não está um pouco neutra. Qual era a consequência que 
eu tinha quando eu firmava as expressões? Eu limitava as 
competências tributárias definidas pela Constituição. Resultado, 
sobrava um grande campo daquilo que já existia, chamado competência 
residual, exercida pela União por Lei Ordinária na época. Ou seja, esta 
posição implicava uma grande centralização, porque qualquer fenômeno 
econômico novo não contemplado no conceito pré-determinado já tinha 
como solução: a União pode tributar e não há qualquer limite. Quando 
nós evoluímos ao dizer, “Não, não é bem assim, eu não preciso me 
firmar na semântica, eu devo conhecer o imposto, a sua evolução como 
fenômeno econômico”, nós estamos alargando competências pré-
distribuídas e reduzindo o campo da competência residual. Dou-lhes 
um caso, o ‘software’. O ‘software’ parece-me claramente uma discussão 
como essas. Quem entre nós não encontrou textos e mais textos 
definindo mercadoria como um bem corpóreo? Quem entre nós não vai 
lembrar que a famosa decisão do ‘software’ de prateleira, em que havia 
um grande esforço da parte dos ministros ainda apegados à 
jurisprudência dos conceitos, para dizer que havia no software de 
prateleira um ‘corpus mechanicum’? Nossa, uma expressão em latim, 
para tentar dizer que havia uma coisa que se pegava. E quem de nós 
não se lembra quando surgiu a discussão do ‘download’, onde a grande 
discussão, pasmem, era essa a grande discussão, não sei se lembram, 
para saber se no ‘download’ havia ou não havia alguma mercadoria. Eu 
lembro-me de discussões não tão antigas, a saber, se a energia elétrica 
tinha massa e, porque tinha massa, e porque o ‘download’ se fazia por 
energia elétrica, pasmem, haveria sim um ‘corpus mechanicum’ a ser 
transmitido, portanto, seria suficiente para dizer que havia a 
mercadoria. Quando o Supremo olha e fala assim, a discussão do 
‘corpus mechanicum’ desaparece, e a discussão vai muito mais simples 
a dizer, “Olha, é inaceitável que o mesmo ‘software’, se eu compro na 
prateleira, eu pago ICMS; se eu faço download do mesmo ‘software’, eu 
pago outro imposto”. É claro que as operações são as mesmas e têm 
que ter o mesmo tributo. Essa visão abandona a pergunta: o que é 



operação relativa à circulação e mercadoria? Não pergunta sequer isso, 
ele pergunta: o que é o ICMS? Ele fala se o ICMS incide sobre um e 
incide sobre o outro, que a operação é um fato novo, fato econômico 
novo que eu tenho que compreender diante da descrição de 
competências. Portanto, notem que se reduz o campo da competência 
residual. O que nós estamos aqui a discutir em essência é saber se nós 
alargamos a competência residual ou reduzimos. O sistema tributário 
não era e não é fechado a novas realidades. Os conceitualistas darão 
abertura para novas realidades na competência residual, enquanto 
outros, a corrente a qual eu me filio, procurarão entender ainda nas 
descrições de competências, entender até onde vai o imposto, limitado, 
claro, à Lei Complementar, mas admitindo, e esse é um ponto, que nova 
Lei Complementar venha a compreender novos fenômenos e entendê-los 
dentro do tipo constitucional. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que o assunto está bem discutido, 
não é, eu acho que as questões estão bem colocadas, eu não quero me 
alongar aqui. Mas eu diria que diante das novas realidades, o limite do 
alargamento da interpretação é relativo, ele é pequeno. Diante de novas 
realidades, eu diria como conceitualista que haveria necessidade de 
uma mudança na Lei. Quer dizer, hoje-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Na Constituição? Na Lei 
Complementar nós concordamos, hein. 

Sr. João Francisco Bianco: Veja, se a lei... se a Constituição fala em 
mercadoria e fala em serviço e se ela distribui competências tributárias 
que são rígidas, mercadoria para o estado e serviço para o município, e 
hoje o limite do conceito de mercadoria, ele extravasa e ele invade o 
conceito de serviço, e hoje mercadoria e serviço é uma coisa só, eu diria 
que haveria necessidade de mudança na própria Constituição. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Hoje não, Bianco, sempre, não é hoje, é 
sempre. Quando você parte do nome jurídico e não da atividade 
econômica, você pretende fechar algo que não se fecha, nem 
conceitualmente. A Constituição fala em mercadoria, ok. E ao falar em 
mercadoria ela fechou um conceito? Não! É um equívoco isso, ela não 
fechou. Ela trata de mercadoria, ok. Ela não pode fechar, porque a 
mercadoria não é fechável. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas, Fernando-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não se fecha, não é passível de ser 
fechado. Então, você fala, não, que é um problema que você leva 
adiante, porque quando você fala, “Ah não, a Constituição deve trazer 
os conceitos”, que é a ideia que na jurisprudência dos conceitos que 
pretende fazer um sistema fechado desta maneira, mas ele não se fecha. 



Sr. João Francisco Bianco: Mas veja... Fernando, desculpe. Talvez a 
gente esteja confundindo aqui o sistema que a gente gostaria de ter e o 
sistema que a gente tem. O sistema que a gente tem, ele prevê vários 
níveis de sujeitos ativos, e o sistema que a gente tem prevê que cada um 
tem a competência rígida, existe uma rígida discriminação de 
competências. Talvez se a gente tivesse um só sujeito ativo, a gente 
poderia, então, ter um sistema mais aberto e deixar a mão do legislador 
ordinário fixar os fatos geradores de uma forma mais livre. Mas a 
questão é que nós temos a Constituição, ela quer evitar o conflito de 
competência, e ela fechou os... ela não colocou tipos fechados, ela não 
colocou conceito, mas ela mandou que a Lei Complementar fechasse os 
tipos e determinasse os conceitos indeterminados. Para que isso? Para 
evitar conflito de competência. Esse é o sistema que nós temos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas ela não fechou. Ela nem poderia 
fechar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ela deixou para a Lei 
Complementar, porque ela sabia que ela trabalhava com hipóteses que 
eram claramente sobrepostas, ou seja, mesmo nos tempos mais antigos, 
nós já tínhamos a troca de óleo, e a pergunta: se trocar óleo é ver em 
mercadoria ou serviço? Quem duvida que a troca de óleos seja uma 
operação que precisa de mercadorias? Ninguém. Quem duvida que é 
uma prestação de serviço? Ninguém. E no entanto, a Lei Complementar 
resolve. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas esquece isso, essa discussão é do meu 
tempo, não é do tempo de Schoueri. A discussão do restaurante, se 
pagar o ICMS ou se paga o ISS, e dizia-se, “Pô, mas eu vou ao 
restaurante para comprar mercadoria ou para ser servido?”. Isso aí, 
tanta tinta foi gasta para discutir isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É, essa é do seu tempo. Bom, 
eu acho que enquanto discussão valeu para pensarmos um pouquinho, 
entendemos as consequências. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só um detalhe. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pois não... o Fernando quer 
terminar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É só sobre a sobreposição, que é um mal 
que todo mundo combate, não foi resolvida nem aqui, nem fora do 
Brasil, com a jurisprudência dos conceitos, porque a sobreposição se dá 
pela natureza da outorga de competências. Quando você outorga 
competência para alguns entes, esses entes recebem uma outorga 
definida numa Constituição ou não definida numa Constituição, mas 
definida em legislação ordinária, como são outros sistemas, sempre 
haverá risco de sobreposição, sempre, e para isso existe a Corte 



Constitucional para dirimir sobreposições e problemas de competências 
tributárias. O contrário que é essa visão, que eu acho equivocada, é 
você ter a ilusão de que fazendo um sistema conceitualmente fechado, 
que é possível fechar, você vai evitar o conflito de competência, jamais. 
Isso é um equívoco, equívoco até lógico, você não fecha e você não 
consegue evitar conflito de competência. Tanto não consegue que os 
conflitos de competência estão aí. Então, se fosse fechado, 
constitucionalmente fechado, em Lei Complementar e fechado em Lei 
Ordinária, por que haveria conflito de competência? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Porque você teria ilegalidades. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, sem ilegalidades. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se não há ilegalidades, não há 
o que judiciário decidir, porque os dois estariam certos. Na medida em 
que o judiciário decide é porque ele diz, e finalmente decide, isto é 
competência de A e não de B. E o judiciário decide isto. Você então vai 
dar um passo diante, Fernando, que seria bastante ousado, ao dizer 
que o judiciário cria. A pergunta é outra discussão filosófica, o juiz, ele 
inova ou ele apenas declara o direito? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, esse é o ponto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa é outra discussão que 
acho é bastante válida, eu entendo, Fernando, que nós vamos ir muito 
adiante com essa discussão, eu acho melhor nós pararmos por aqui e 
entrarmos, voltarmos as questões que o Dr. Jimir trouxe. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tá. Mas só para deixar, eu já trouxe essa 
provocação feita por um francês, sobre o IVA francês, e o IVA na Corte 
Europeia de Justiça, e ele foi adiante, ele disse: “Sim, a Corte Europeia 
de Justiça precisou ir adiante, diante de um problema prático, ou seja, 
não é acadêmico, prático da legislação francesa não atender ao tratado 
da União Europeia”. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa é uma outra discussão, 
que fica para outro dia, algum dia pensarmos se o judiciário declara o 
direito ou ele cria o direito. É uma discussão bastante interessante e 
temos que estar abertos a isso, mas diante do convite do Dr. Jimir 
Doniak que nos traz três temas, obrigado, Jimir, para à discussão da 
Mesa, eu convido, então, o Dr. Jimir que exponha o primeiro. O 
primeiro tema dele é tributação na pessoa física por perdão ou 
cancelamento de dívida sem ser em troca de serviços prestados, art. 56-
I do RIR/99. Quando empresa é credora e seu sócio principal o devedor. 
Portanto, o sócio deve para a empresa, e a empresa cancela a dívida. 
Jimir, Jimir Doniak. 



Sr. Jimir Doniak: Bom dia. Bom, na sexta-feira eu vi que não tinha 
temas, então eu lembrei desses três pontos, dois que haviam sido 
discutidos, eu ouvi a discussão no Carf durante a semana, e um 
terceiro de uma medida tributária recente. Esse primeiro tratava-se de 
um caso em que a empresa era credora do seu sócio principal e decidiu 
simplesmente perdoar essa dívida, então, o sócio foi autuado pela 
Receita Federal exigindo os impostos de renda de pessoa física, porque 
haveria aí um ganho tributável para ele. Ele aumentou o patrimônio, 
teria tido com isso uma renda, então deveria ser tributado. Os 
dispositivos aí citados foram... Foi feita não só referência a esse artigo 
do Decreto do imposto de renda, como também se afirmou que quando 
uma empresa entrega recursos a seu sócio como fosse distribuição de 
lucro, mas não houvesse lucros suficientes para tanto, então poderia 
haver a tributação como outros rendimentos. Então começou-se uma 
discussão, não houve solução, não houve pedido de vista, mas em 
relação ao art. 55, inciso I-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não houve? 

Sr. Jimir Doniak: --do Regulamento do Imposto de Renda que diz: “São 
também tributáveis: as importâncias em que for beneficiado o devedor 
nos casos de perdão ou cancelamento de dívida em troca de serviços 
prestados”. No caso não havia isso, não foi apurado isso, não foi 
afirmado isso, a fiscalização que... o perdão da dívida teria sido em 
troca de serviços prestados, houve simplesmente um perdão de dívida. 
Há o dispositivo dizendo que existe a tributação quando há o perdão de 
dívida em troca de serviços prestados, mas não há uma previsão 
dizendo que é isento o ganho obtido com o perdão de dívida. Então, 
vence a discussão em parte de que as normas de isenção devem ter 
uma interpretação restrita ou estrita, e dado que não existe daí uma 
previsão de isenção para esse tipo de ganho, então na verdade, o art. 
55, inciso I, estaria apenas explicitando uma das situações, mas não 
significaria que o perdão de dívida normal não seria tributável. Ele 
poderia sim ser tributável, se atendesse determinado critério, e isso, 
começou-se uma discussão, mas sem se estabelecer nenhum critério 
especifico. E notava-se sim uma grande preocupação da parte, 
principalmente, dos conselheiros representantes da Fazenda, e isso 
poderia gerar abusos, fraudes, em que houvesse daí um meio de 
transmitir ganhos para os sócios pela empresa sem haver a tributação. 
E inclusive daí uma porta aberta para fraudes. Não houve pedido de 
vista, não foi... Não se prosseguiu a discussão para isso, também se 
levantou se o fundo perdão de dívida não seria uma forma de doação e, 
portanto, estaria abarcado pela previsão de que não há tributação pelo 
imposto de renda de doação, e sim pelo imposto de doação aos aportes. 
Este é o ponto, eu achei interessante a discussão, achei que valeria a 
pena trazer aqui ao plenário. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você pode me esclarecer do 
fato na pessoa jurídica, porque afinal de contas tinha lá um ativo, ela 



baixou esse ativo a título do quê, e de que modo, e o que aconteceu na 
pessoa jurídica? Para nós pensarmos em termos de, assim, porque o 
argumento é sempre assim o fisco está perdendo, eu queria saber se 
houve redutibilidade nessa baixa do ativo da pessoa jurídica. 

Sr. Jimir Doniak: A empresa era, pelo o que verificamos, tributada pelo 
lucro real, então inicialmente isso seria uma perda dela indedutível, 
então não haveria daí nenhuma influência da parte do imposto de renda 
de pessoa jurídica, a par disso, a empresa tinha prejuízos já 
acumulados. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, podia dizer que não 
havia influência, ao contrário, porque ela perdeu prejuízo por conta 
disso, então houve, digamos assim, esse ativo, essa perda foi tributada 
na jurídica. Então, deixar bem claro, ou seja, a pessoa jurídica teve um 
reflexo tributário na sua base de cálculo por conta dessa baixa. 

Sr. Jimir Doniak: Sim, sim... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para... Porque é clara a 
preocupação da Fazenda, e a gente entende muito, claro que entende, 
então só tentar entender se no caso o erário, afinal de contas vai tentar 
ser protegido ou não, teria sido prejudicado. E pelo o que você me diz, 
no caso de lucro real, não haveria perda. Lucro presumido seria outra 
questão, é bom lembrar, qualquer entendimento que nós tenhamos aqui 
valeria no lucro presumido, e no lucro presumido, aí sim, seria neutra 
para a pessoa jurídica essa baixa, que não haveria o que tributar na 
pessoa jurídica ao simplesmente baixar um artigo contra resultado. 

Sr. Jimir Doniak: O que eu quis dizer é, que do ponto de vista da 
arrecadação, a pessoa jurídica dentro do lucro real seria tal qual ela não 
tivesse feito o perdão, porque isso não reduziu a base de cálculo dela-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, entendo assim, nós 
falamos a mesma linguagem... eu só disse ‘não reduziu’ significa 
exatamente houve tributação na pessoa jurídica, ou seja, o lucro dela 
foi tributado, não houve perda para o fisco por conta disso. E se nós 
entendermos que haveria a tributação na pessoa física, seria como 
qualquer caso de uma despesa indedutível na jurídica e tributável na 
física. Qualquer caso de uma despesa em debito, qualquer indedutível 
na jurídica e tributado na física implica que o mesmo fluxo tem uma 
dupla incidência econômica. Então a frustração que o fisco teria, se 
viermos a entender pela não tributação, seria ser frustrada a dupla 
incidência econômica. Lembrando que a regra do nosso sistema não é 
de dupla incidência econômica. Só para a gente enxergar, ou seja, 
enxergar a partir dali, dando outra luz sobre o seu problema. João 
pediu a palavra. 



Sr. João Francisco Bianco: Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, esse 
art. 55 do regulamento, ele não tem base legal, né? Isso aí é uma 
criação do decreto, não é? Então eu não daria tanta importância para 
ele, eu preferiria ter uma discussão aqui mais conceitual. E dentro de 
uma discussão mais conceitual, eu acho que a discussão aqui está um 
pouco contaminada com essa questão do credor que perdoa dívida, se 
está no lucro real, está no lucro presumido. Eu preferiria afastar um 
pouquinho essa questão, e é interessante porque eu enfrentei essa 
questão há uns 20 anos atrás... O Schoueri não tinha nem, 
praticamente, não tinha nem nascido ainda, mas eu enfrentei uma 
questão interessante, que era uma questão, àquela época da inflação, 
existia inflação no Brasil, com uns índices bem elevados, e eu fui 
consultado de uma operação de um banco que, eu vou simplificar, mas 
o banco, ele fez uma operação de empréstimo para um cliente a uma 
taxa pré-fixada, digamos assim. O cliente pegou o dinheiro, aplicou no 
mercado financeiro, depois de um certo tempo, ele foi pagar o 
empréstimo a uma taxa pré-fixada, e o que ele verificou é que ele teve 
um ganho na contratação do empréstimo, quer dizer, o banco fez um 
mal negócio e ele fez um bom negócio. E o fato é que o que ele devolveu 
para o banco foi um valor muito inferior àquele que ele tomou 
emprestado, essa que era a operação. E o fato é que com essa diferença 
ele comprou um imóvel, para vocês verem o tamanho da diferença. 
Então ele, de repente, tinha lá uma obrigação, pagou a obrigação e 
sobrou dinheiro, a ponto de ele ter um acréscimo patrimonial 
materializável facilmente, porque ele comprou um imóvel. E a questão 
era ele teve um ganho, ele teve um acréscimo patrimonial, ele teve um 
ganho, ele teve aquisição da disponibilidade de renda com a operação? 
O que no fundo aconteceu foi um perdão parcial de uma dívida que ele 
tinha com um banco que não era terceiro, não era um cliente normal, 
não tinha nada a ver com sócio da empresa, não, era um cliente do 
banco, e eu trouxe essa questão aqui para a Mesa e houve um consenso 
aqui na Mesa no sentido de que havia um ganho, um acréscimo 
patrimonial aí sujeito à incidência no imposto. O Brandão não lembra 
desse caso? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, eu lembro, mas não estava na 
Mesa. Eu posso falar? 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando tem a palavra antes. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, claro que nesse caso que você citou 
também, se você faz um empréstimo no banco e tem a sorte, porque 
isso é impossível, o Brasil é um... E aí tem uma sorte de aplicar numa 
outra instituição ou no próprio banco e ter uma remuneração que pela 
lei é isenta ou é colocada exclusivamente na fonte e para o seu débito, 
não tem mais do que falar em termos, nem perdão, são negócios 
independentes, você tem uma tributação do banco que já foi feita e tem 



uma tributação. Que ele teve, e teve a sorte, porque realmente, você 
aplicava no começo do mês uma titulação e no final do mês você tinha 
40% a mais, então, se não houve mancomunação com o gerente do 
banco... Aí tem muitas histórias desse ponto. Agora, no caso concreto, 
acho que a solução realmente é muito simples, uma empresa pessoa 
jurídica não pode fazer uma doação, quer dizer, ela pode, mas ela não 
está na regra de isenção, como estão as doações entre pessoas físicas, 
quer dizer, o recebimento de uma doação de uma pessoa física por uma 
pessoa jurídica, dada por uma pessoa jurídica, não tem o mesmo 
levantamento entre pessoas físicas, não é só o ITCMD. A questão, como 
diz o João, da tributação da pessoa jurídica não vem à questão, porque 
nenhuma doação na pessoa jurídica, salvo pequenos casos, são 
dedutíveis, quer dizer, as doações em geral são indedutíveis, exceto 
casos específicos. Então, no caso aí mesmo, pode se chamar de perdão 
de dívida, você tem uma dívida aí, a dívida é feita, é eliminada, é o 
perdão de dívida, doação você tira do caixa e faz uma doação. Você tira 
uma coisa, e esse perdão de dívida é uma receita, se não tem o lucro 
acumulado, que poderia ser usado, mas está falando tributar com 
prejuízo. Qual é a natureza desse acréscimo patrimonial? Uma receita 
de origem “comprovada”, porque todo o acréscimo patrimonial não 
comprovado dá ensejo à tributação, ele até tem uma origem, mas uma 
origem que não tem uma regra de isenção, e ele recebe um valor 
decorrente de um empréstimo que eventualmente tenha feito, ou um 
débito, qualquer coisa que ele tenha feito na empresa, e desaparece na 
empresa a favor dele, isso até, não sei, tem a regra da distribuição 
disfarçada de lucro que tinha uma outra taxação até mais grave do que 
a tributação simplesmente da pessoa física, a pessoa jurídica sofreria 
eventualmente uma comissão, acho que é o art. 400 e alguma coisa do 
regulamento, não é, João? Sobre a distribuição disfarçada de lucro, mas 
foi interessante você trazer a história de que não há consenso, né? Quer 
dizer, o estranho é isso, que parece que ainda há alguma divergência 
quanto a isso quando para mim essa situação estaria consolidada, o 
cidadão simplesmente recebeu algo. E essa questão do serviço é muito 
óbvia. Se eu tenho um crédito, quer dizer, eu tenho um crédito com 
alguém, eu, pessoa física, tenho um débito com uma empresa e presto 
um serviço a ela, é claro, ao invés de receber, eu prestei o serviço, tem 
que emitir a nota fiscal, fazer o meu recibo com todas as incidências na 
pessoa física, e a pessoa jurídica me paga com aquele crédito que eu 
tenho lá, com aquele crédito que ela tem contra mim, então isso aí é 
outra coisa. Simplesmente, sem nenhuma contraprestação liberar essa 
operação pareceu-me que, realmente, trata-se de uma doação, de um 
perdão de dívida previsto no sentido de que, ou mais ainda na regra 
geral do acréscimo patrimonial, que se for relevante aparece; se for 
aquele que desaparece, sai pelo jeito até, chegou até ao efeito da 
autuação da pessoa física, né?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alexandre. 



Sr. Alexandre: Mesmo para quem está no... mesmo para quem está no 
Simples Nacional ou no lucro presumido, quando se paga dividendos 
acima da capacidade que a empresa tem para distribuir, o sócio recebe 
como rendimento tributável, se for pessoa física, tabela por receita, não 
é? E aí no Simples Nacional tem aquele cálculo, que você pega a receita 
bruta do ano, aplica o percentual de presunção que é dada pelo lucro 
presumido, exclui o imposto de renda, a alíquota, o valor 
correspondente ao imposto de renda e se chega no limite distribuível de 
dividendos. No lucro presumido é a mesma coisa, só que do lucro 
presumido se deduz depois do percentual de presunção o valor do IR, 
da CS, do PIS e da Cofins e assim, essa empresa tributada pelo lucro 
real, não é? Então ela... Na essência o que me parece é que foram 
distribuídos dividendos sem a empresa ter capacidade para pagamento. 
Então seria uma hipótese de rendimento tributável para o sócio que 
recebe, ou seja, esse débito não deveria nem ter passado pelo resultado, 
deveria ser contra prejuízos acumulados. E para... e aí a 
indedutibilidade, ou o efeito financeiro seria o mesmo do que fazer a 
adição, mas, conceitualmente, parece-me que uma distribuição de 
dividendos mesmo, não é doação, porque o sócio, ele tem um vínculo 
especial com a empresa, e eu fico pensando na minha empresa mesmo, 
quando acontece uma situação similar a essa, qualquer recurso que a 
empresa pague em meu favor, senão uma despesa pessoal minha, de 
vez em quando isso acontece, o que é isso? É dividendo, e se eu tenho 
capacidade para pagar dividendos, ele tem isenção, você não tem um 
rendimento tributável na pessoa física. É o que me parece. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Miguel. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Miguel Delgado Gutierrez. Bom, parece-
me que aí é o caso específico, talvez possa ser analisado pelo fato de ser 
sócio da empresa, e aí, por exemplo, entrar numa questão de 
distribuição de dividendos, como o colega falou. Mas se a gente fosse 
analisar um caso puro, que não houvesse, houvesse um perdão de 
dívida entre partes não relacionadas, parece que a natureza do perdão 
de dívida é uma natureza de transferência de capital, ou seja, não é 
uma doação, mas equivale a uma doação. E no meu entendimento, a 
transferência de capital é um caso de não incidência do imposto de 
renda, então se essa pessoa física, no caso, não fosse ligada à empresa, 
fosse um terceiro, e houvesse um perdão de dívida, no meu 
entendimento a consequência seria a não tributação pelo imposto de 
renda com base numa não incidência, não uma isenção, porque 
realmente o art. 55, como o Bianco falou, não tem base em lei, se a 
gente fosse pensar uma não tributação com base numa troca, uma 
prestação de serviço, aí sim seria tributável, porque aí é um pagamento 
pela prestação de serviço. Agora, num caso de não haver a prestação de 
serviço, me parece que ao contrário do senso, a gente interpretando 
essa norma, seria um caso de não incidência. 



Sr. Salvador Candido Brandão: Não deixa a palavra... não deixa a 
palavra. Só que é o seguinte, mas no art. 43 do Código Tributário 
Nacional, ele dá o fato gerador, o acréscimo patrimonial a título, né? 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Não, sim. Por exemplo, no caso da 
doação também acontece um acréscimo patrimonial do donatário, né? 
Então eu acho que aí é uma questão também da distribuição de 
competências entre os entes federativos. Então eu entendo que é uma 
não incidência porque não está na competência da União tributar esse 
acréscimo patrimonial aí. 

Sr. Jimir Doniak: Só fazer alguns comentários. Parece que o fiscal 
seguiu justamente esse caminho, esse raciocínio, porque ele coloca 
como fundamentação o dispositivo da distribuição de dividendo sem ter 
lucros suficientes. Mas ficou realmente com essa questão de qualificar o 
perdão de dívida como doação. Não é exatamente doação juridicamente 
ali, mas dentro da discussão que foi feita antes, em substância do que é 
relevante para o tributo, ao equivalente à doação e, portanto, não 
deveria ser tributado pelo imposto de renda, mas sim pelo imposto de 
doação, é algo que eu fico pensando. Mas de outro lado, o que pesa 
bastante isso é de que normalmente quando se fala em doação, pensa-
se em termo de uma liberalidade, algo que você faz com outra intenção, 
e uma empresa, o que ela tem? É movida sempre como uma coisa de 
egoísmo, de ela obter ganhos para ela, então ela teve esse acesso de 
generosidade para fazer uma doação, é algo estranho. Agora, a 
preocupação toda do... Principalmente dos conselheiros da Fazenda de 
que, “Olha, isso é uma porta aberta para fraude”, o que também me 
levou a pensar que a fiscalização, no caso concreto, ela pouco fez.  Ela 
deveria ter ido, aprofundado a fiscalização, porque realmente eu 
simplesmente... Se decidir que o perdão de dívida que um sócio tem 
com sua empresa é possível de ser feita sem tributação pode gerar 
fraude? Pode, sem dúvida. Poderia então, na verdade, o que talvez 
pudesse ter acontecido que na verdade, na verdade, aquele sócio teve 
alguma renda oculta não declarada e esse suposto perdão de dívida 
seria uma maneira para ele justificar uma entrada de recursos que se 
deu por alguma outra forma e daí sim seria tributável. Mas nada disso 
foi fiscalizado no caso, então, essa porta aberta para fraudes, na 
verdade, é falsa, basta uma fiscalização mais cuidadosa para verificar 
se realmente aquele, eventualmente, um suposto perdão de dívida que 
não existiu. Então, eu colocaria essas questões de fora para daí 
verificar. O perdão de dívida aí teria uma natureza de uma doação 
mesmo e daí seria não tributável ou não, ou deveria ser tributável? Essa 
para mim é a grande questão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A questão que parece está 
sendo colocada pelo Miguel bastante bem, e pelo Jimir no mesmo 
sentido existe, renda não é todo acréscimo patrimonial. Por quê? Porque 
assim quis o constituinte. Existe um acréscimo patrimonial que está na 



competência dos estados que se chama doação. Doação implica 
acréscimo patrimonial, mas é uma limitação que o constituinte pôs. 

Orador não identificado: Herança. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Heranças e doações. Agora, o 
ponto, e eu dizia há pouco, quando falávamos sobre as grandezas 
tributáveis e tudo mais, eu lembro-me de ter alertado dizendo, cuidado, 
alguns tributos implicam um negócio jurídico sim, doação, herança, 
parece-me que ali eu não vou para essência econômica, aquilo que 
poderia ser. Eu preciso perguntar: houve uma doação ou não houve 
uma doação? Doação tem requisitos no Código Civil e é saber se eles 
foram preenchidos ou não foram, não é um contrato formal, não exige, 
portanto, que eu saiba, pelo menos eu não sei, não exigiria que eu 
tivesse como doação, mas exige, exige a entrega, a aceitação do 
donatário, seria um teste do direito privado para saber, não é, se é 
equivalente à doação, porque essa expressão me preocupou, quando 
você usou o termo equivalente, equivalente há uma largueza maior do 
que seria. A pergunta é: houve uma doação? Preencheram-se os 
requisitos que o Código Civil prevê para um negócio de doação, ou não? 
Não é equivalente, não é equiparável, é doação ou não é doação? Aí teria 
um pouco até no caso concreto olhar para o Código Civil, voltar, ir e 
voltar e verificar se houve um negócio ou não houve. Eu entenderia esse 
caminho. O Bianco pediu a palavra e também o... qual é o teu nome? 

Sr. Fernando: Fernando. 

Sr. Salvador Candido Brandão: O Fernando em seguida. 

Sr. João Francisco Bianco: Jimir, eu acho que você tem razão, a 
fraude, ela se resolve com a prova, né? Tem que haver prova. Se ele tem 
prova, a fraude existe; se não tem prova, a fraude não existe. A 
consequência dessa operação sem fraude é a indedutibilidade e a perda, 
porque a pessoa jurídica, ela reconheceu uma perda por mera 
liberalidade, porque ela era contra o sócio, ela tinha um crédito, ela 
tinha que esgotar os mecanismos de cobrança, não esgotou, a 
liberalidade, a perda é indedutível, essa é a consequência. Agora, eu 
insisto aqui um pouquinho na questão conceitual, e eu estava 
imaginando aqui uma outra situação que é muito comum hoje em dia, 
os bancos renegociam créditos em situações de inadimplência. O sujeito 
tomou dinheiro emprestado no banco, não consegue pagar, o banco faz 
um acordo com o cliente. Fala, “Você me paga a metade em três vezes e 
o resto você está perdoado”. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isso não é doação. 

Sr. João Francisco Bianco: O quê? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isso no final não é doação. 



Sr. João Francisco Bianco: Isso não é doação, isso é uma perda no 
recebimento de crédito para o banco, é indedutível, porque não é 
liberalidade e iniciou o mecanismo de cobrança, no meio do processo ele 
fez um acordo, a perda para o banco é dedutível, agora para o 
contribuinte é um ganho, ele teve um acréscimo patrimonial. Agora, tem 
toda a razão o Miguel, será que isso não é uma transferência de capital? 
E eu lembro aqui que o Ricardo fez um estudo sobre a incidência de PIS 
e COFINS em hipótese de perdão de dívida. E ele examinou, se não me 
engano, ele examinou longamente a questão da natureza da doação e do 
perdão de dívida e concluiu que são coisas completamente diferentes no 
âmbito do direito privado. Mas ele concluiu também que não era a 
receita sujeita à incidência do PIS e COFINS. Talvez aí tem um gancho 
para a gente aprofundar aqui a natureza jurídica disso para ver se há 
ou não a incidência de imposto de renda nessa situação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando. 

Sr. Fernando: Bom, eu gostaria de expor um caso semelhante com ao 
qual eu me deparei algumas vezes, só que com partes pessoas físicas. 
Normalmente, o pai doa para o filho a título de antecipação, vamos 
supor 500 mil reais e declara no imposto de renda que transferiu 500 
mil reais, e o filho que recebeu 500 mil reais a título de empréstimo, só 
que anualmente o pai vai perdoando a dívida abaixo das duas mil 
UFESP. Ou seja, o filho acaba recebendo uma doação em uma única 
etapa, cujo perdão vai se postergando no tempo. Quando eu me deparei 
com a situação, eu acabei aceitando a alegação do contribuinte, do 
imposto do contribuinte, porque justamente, porque não tenho provas 
para dizer do ânimo das partes ao contratar entre si dessa situação. 
Então, eu só queria acrescentar mesmo que é uma questão de prova 
mesmo, é muito difícil a gente determinar previamente a fraude, se bem 
que, no meu íntimo, eu tinha certeza que estavam me enganando, como 
parte do fisco do estado, eu falei, “Não posso fazer nada nesse caso”, 
tinha contrato formal de empréstimo, a data do fato, mas depois de 
alguns anos não tinha como eu dizer que aquilo era fraude. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fernando, basta fazer o exercício 
contrário, se na época do falecimento houvesse um saldo em aberto, 
você... a parte alegasse, dissesse, “Não, na verdade isso foi uma doação 
que eu fiz há oito anos e está prescrita”, você dizer, “Não, a doação não 
aconteceu há oito anos, tanto é que o valor está em aberto e está sujeito 
a herança agora”. Ou seja... Assim, tudo que você indica, a doação não 
aconteceu no momento do empréstimo, tanto é que se houvesse uma 
herança posteriormente, você não teria dúvida, fato gerador herança e 
todo o valor em aberto são tributados uma única vez. Então isso é um 
argumento a mais para o contribuinte, a menos que houvesse provas 
muito fortes contrárias. 



Sr. João Francisco Bianco: Eu já vi uma decisão do TJ de São Paulo 
examinando um caso parecido com esse, e ele identificou aí posse de 
simulação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, comprovada. O Miguel 
pediu. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Só uma curiosidade, é que eu já vi 
autuações do Fisco Estadual num caso de perdão de dívida entendendo 
que seria uma doação. Apimentar um pouco a discussão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, só dizer, é possível, é o 
seguinte, é possível que por trás de um perdão de dívida exista uma 
doação. Por isso que eu disse, cabe-nos ter a humildade de ler o Código 
Civil, verificar o que é uma doação e verificar se os requisitos da doação 
estão ou não estão preenchidos. 

Sr. Bruno Baruel: Bruno, Bruno Baruel. É uma questão interessante 
essa questão do perdão de dívida, que de fato é diferente da doação, não 
tem muita semelhança, o perdão de dívida implica extinção de dívida e 
a doação não, posso fazer até uma doação e ao mesmo tempo rescindir, 
posso fazer depois uma compensação. Mas o perdão de dívida é um 
instituto de extinção de crédito de obrigação. Nesse aspecto, não tem 
muita diferença. O que vai acontecer, parece-me, no âmbito do imposto 
de renda pessoa física, não é simplesmente se ele é uma doação ou não 
é uma doação, há quem defenda que doação poderia incidir no imposto 
de renda se não houvesse uma isenção, há quem defenda, né? No livro 
do Quiroga, “O Conceito Constitucional de Renda”, tem. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ele já mudou de ideia. 

Sr. Bruno Baruel: Já? No livro está lá, não sei se mudou o livro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É o mestrado dele. 

[risos] 

Sr. Bruno Baruel: Então, poderia até falar assim, “mas espera aí por 
que, então, a renda vinda de uma circulação de mercadoria só é 
tributada por ICMS”? Não, né? A renda pode ser tributada tanto pelo 
ICMS quanto pelo próprio imposto de renda. Mas enfim, dentro do... da 
pessoa física existe já uma resolução de consulta de dois anos atrás da 
Receita Federal falando exatamente isso, que só incidiria por conta do 
55 no caso de contraprestação pelo serviço, e a natureza seria, nesse 
caso de incidência, por conta do 43, na solução de consulta ele fala 
isso, que a renda tributável só seria aquela decorrente do trabalho ou 
da combinação de ambos, né, no trabalho, capital ou da combinação de 
ambos, e outras... e outros perdões de dívida não seriam tributáveis por 
conta disso, está fora do 55, na solução de consulta. 



Orador não identificado: Mas acho que aí consideram as pessoas 
físicas. 

Sr. Bruno Baruel: Eu não sei se faz muita diferença, porque o fato de 
ter uma tributação na jurídica, porque aí é um outro ponto também, 
né? O fato de ter ou não a dedutibilidade na pessoa jurídica pode ter 
uma implicação econômica, mas jurídica, do ponto de vista de quem 
está recebendo a renda, não parece muito relevante. Só isso que eu 
queria dizer. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos a outro tema? Jimir. O 
Jimir escreveu três temas. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Foi o primeiro, vamos entrar 
no segundo e possivelmente o terceiro vai acabar entrando na pauta 
ainda. Jimir, obrigado, viu. Segundo tema que ele nos traz é: 
responsabilidade solidária entre os herdeiros, pela integralidade de 
tributo devido pelo ‘de cujus’, art. 131-II do CTN. Por favor, Jimir. 

Sr. Jimir Doniak: Outro tema que foi, no caso, que foi discutido lá no 
Carf, à primeira vista também não houve julgamento, houve pedido de 
vista, mas à primeira vista estava parecendo a todos que a fiscalização 
teria exagerado, teria se equivocado, mas depois aos poucos, começou-
se a colocar uma dúvida e até indo na tendência opostas de que o 
procedimento da fiscalização teria sido adequado. Houve uma... Dívida 
tributária, digamos assim, que teria nascido ou para o próprio ‘de 
cujus’, ou já no espólio, mas que foi verificada pela fiscalização apenas 
após o espólio ter se encerrado, e, portanto, os recursos já terem sido 
distribuídos para os herdeiros. O que fez então a fiscalização? Não 
poderia mais autuar o espólio, então, ela foi exigir o imposto dos 
herdeiros, mas isso tudo começou com a fiscalização de uma pessoa 
física que era uma das herdeiras, e então que fez a fiscalização foi 
colocar a dívida total para esta pessoa física. Ela não colocou, eram 
cinco herdeiros, ela não colocou um quinto da dívida, exigindo de cada 
uma das pessoas físicas, ela autuou, fez um auto de infração apenas no 
nome de uma delas exigindo a dívida integral e colocando os demais 
herdeiros como responsáveis solidários. Isso acabava gerando até 
uma... Algumas dúvidas de caráter bem procedimental, bem prático, no 
sentido de que, bom, e se ela resolveu pagar essa dívida, a solução final 
for para a manutenção do lançamento? O DARF com o documento de 
pagamento irá, apenas, no nome dessa pessoa que foi diretamente 
autuada, embora as outras estejam como responsáveis solidárias. Não 
deveria a fiscalização, então, ter autuado cada uma delas, isso não seria 
o procedimento correto? Por que colocar tudo sobre uma pessoa física 
apenas e que sequer era... Fugiu-me agora o nome. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Inventariante. 



Sr. Jimir Doniak: Inventariante. Não era sequer o inventariante. Mas 
então, no começo, estava-se pensando que interessante o procedimento 
equivocado na fiscalização. Mas depois atentando-se para o art. 131 do 
Código Tributário Nacional, ele diz que: “São pessoalmente responsáveis 
o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos 
pelo ‘de cujus’ até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta 
responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação”. 
Parece então que o objetivo do dispositivo legal seria a fiscalização, ela 
exige de qualquer um dos herdeiros até o limite por ele recebido, mas 
ela pode exigir de qualquer um daqueles, daquele que for mais fácil 
para lhe exigir, ela pode exigir dele, depois cabe a uma questão apenas 
de direito privado, daí esse herdeiro que foi autuado, do qual foi exigido 
e que pagou a dívida, deve eventualmente receber dos outros, repetir 
dos outros herdeiros a parte do tributo já por ele pago, caberia aos 
demais. Mas a fiscalização não precisaria daí desmembrar a exigência 
entre todos os herdeiros, ela pode exigir daquele que simplesmente for 
mais fácil para ela exigir. E daí isso acabou gerando certa discussão a 
ponto de haver o pedido de vistas, achei interessante trazer aqui. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É interessante, porque eu li a 
primeira vez o dispositivo quando você apresentou a questão de um 
modo, quando você agora leu o dispositivo, eu li de outro modo. Minha 
primeira leitura, e não era a correta, é que haveria aqui uma questão de 
proporcionalidade, ou seja, na proporção de cada um, ou seja, cada um 
na proporção que recebeu. Mas não é isso, o texto não diz na proporção. 
Eu vou ler mais uma vez para que preste atenção naquilo que diz o 
texto legal. "O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos 
tributos devidos pelo ‘de cujus’ até a data da partilha ou adjudicação, 
limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da 
meação”. Não há proporção do quinhão, ou seja, se eu tenho 10% da 
herança, mas desses 10% representam 500 mil reais e a dívida do ‘de 
cujus’ é 400 mil reais, se eu for chamado a pagar os 400 mil reais, eu 
estou dentro do meu quinhão, ou seja, dentro do limite do quinhão, 
embora obviamente, seja muito mais do que os 10% que eu recebi. Mas 
a leitura do texto legal, ele não limita à proporção e sim ao quinhão. E 
aí, a pergunta que passa haver é: mas é caso de responsabilidade 
solidária ou não? Quem são os responsáveis solidários nos termos 124? 
“Aqueles que têm o interesse comum, na situação que constitui o fato 
gerador do imposto”, porque, lembre-se, uma questão é saber se é 
responsável, outra é se responsável solidário, são perguntas diferentes. 
A situação que constitui o fato gerador do imposto não é herdar, a 
situação que constitui o fato gerador do imposto é auferir renda, é o ‘de 
cujus’ que teve a sua renda enquanto vivo, ou que seja até no momento 
da transmissão, mas é aquela renda dele. A pergunta é: os herdeiros 
têm interesse comum naquela situação? Eu tenho, aqui eu tenho 
dúvida se sim ou não, se não houver base legal ou expressa. Jimir, ou 
seja, eu estou, eu acho que aquele fato, naquele fato gerador, eu, 
herdeiro, não tenho interesse comum como contribuinte naquele fato 
gerador, ou seja, eu tenho interesse comum com todos os meus 



coerdeiros, mas não temos interesse comum com o contribuinte na 
situação que constitui o fato gerador. Quando ele auferiu renda, ele 
estava vivo, eu nem herdeiro era, então eu não tenho situação comum, 
esse interessante comum na situação que constitui o fato gerador, e não 
me parece que eu esteja dentro do 124, I. Claro, eu posso estar no 124, 
II, se houver uma lei prevendo a solidariedade, mas você não nos 
descreveu que houvesse algum texto legal prevendo a solidariedade 
neste caso, então não me parece possível aplicar o instituto da 
solidariedade. Eu sou o responsável, mas nós não somos responsáveis 
solidários, são perguntas diferentes. 

Sr. Jimir Doniak: É só, se bem me recordo da situação específica, o 
crédito tributário teria surgido já na época do espólio, e daí eles colocam 
como responsáveis solidários os herdeiros, não os herdeiros com o 
espólio que já tinha sido encerrado, são responsáveis solidários os 
herdeiros. Por quê? Por ser uma dívida do espólio, e daí, portanto, o 
patrimônio todo restante do espólio passaria para todos os herdeiros, 
na verdade está se levando em consideração, porque olha, o patrimônio 
do espólio na verdade não era, digamos, 2 milhões, era 1,6 milhão, 
porque tinha um crédito tributário aí de 400, então deveria ter sido 
passado para os herdeiros apenas 1,6 milhão, e daí, portanto, como o 
espólio já não existe mais, todos os herdeiros seriam solidários entre 
eles, não com o espólio. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Agora eu entendi. Pelo o que você está 
explicando, a dívida não é do ‘de cujus’, então não há esse artigo, esse 
artigo é para dívidas do ‘de cujus’, e essa dívida teria sido criada 
durante o espólio, e o espólio é aquela universalidade de bens que tem 
aquela posição fiscal temporária sujeita a pagamento de imposto. Então 
aquela universalidade de bens gerou uma obrigação tributária que seria 
solucionável pelo espólio, e como o espólio já tinha sido encerrado, esta 
dívida passaria aos herdeiros. Essa é a história. Foi isso? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A história é um pouco mais 
simples, não é, no caso. Ou seja, o imóvel estava em pleno inventário, 
de repente, enquanto era imóvel, enquanto estava em inventário, houve 
um aluguel, houve um aluguel recebido mensalmente, por hipótese. 
Esse aluguel, do ponto de vista do imposto de renda, é imputado ao 
espólio, embora civilmente nós saibamos que, no momento do 
falecimento, já houve a posse, o domínio já passou aos herdeiros 
enquanto universalidade, nós sabemos disso. Mas do ponto de vista 
tributário, é uma dívida tributária do espólio e esse espólio que é 
administrado pelo inventariante, que vai lá, recebe o aluguel, etc., etc. 
Essa, vamos supor, a situação, o mais simples possível. Fernando, 
Bianco. 



Sr. João Francisco Bianco: Mas, olha, eu não sei se essa é realmente a 
situação, porque se quem não pagou o imposto foi o espólio, foi... Olha, 
se quem não pagou o imposto foi o espólio, responde pelos tributos não 
pagos no espólio, responde solidariamente o inventariante. Então se o 
fato gerador ocorreu após a morte do indivíduo, o contribuinte é o 
espólio, o gerente do espólio, o inventariante responde solidariamente 
pelos tributos devidos pelo espólio, art. 134. Agora, se o fato gerador 
ocorreu antes da morte, aí quem é o contribuinte aí? É o sujeito que 
morreu, é no fundo, até o espólio. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, não, o contribuinte é o ‘de 
cujus’. 

Sr. João Francisco Bianco:  É o ‘de cujus’, é o ‘de cujus’, o patrimônio 
dele vai responder, se o fato gerador, se a constituição do crédito 
tributário ocorreu durante a vigência do processo de inventário, veja, o 
patrimônio do ‘de cujus’ responde por aquela dívida. Se já foi feita a 
partilha, o patrimônio do ‘de cujus’ foi para os herdeiros, os herdeiros 
respondem. Eu só não estou achando aqui a solidariedade dos 
herdeiros. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não tem. 

Orador não identificado: Não tem. 

Sr. João Francisco Bianco: Como bem lembrou o Schoueri, só teria se 
houvesse interesse comum, mas é estranho, não há interesse comum. 
Veja, o patrimônio do ‘de cujus’ sempre vai responder pelas dívidas do 
‘de cujus’, até o limite do patrimônio. Se o patrimônio já foi dividido, é o 
patrimônio que está na propriedade dos herdeiros que vai responder. 
Agora a questão da solidariedade que eu estou achando estranho aqui. 

Dr. Fernando Aurélio Zilveti: O Bianco acertou, porque como é o... o 
‘de cujus’ já foi, não tem mais, não foi ele que praticou esse ato, esse 
exemplo do Schoueri, ou seja, o espólio alugou um imóvel, não pagou 
imposto, quem responde por isso? É o inventariante. Acabou o espólio, 
foi feita a partilha, os bens foram distribuídos aos sócios, aos herdeiros. 
Mesmo que a herdeira tenha sido fiscalizada, e aí descoberto o 
problema fiscal e a dívida, continua respondendo o inventariante e não 
o herdeiro. E o que vai faltar é patrimônio para o fisco reaver o seu 
dinheiro, mas do espólio, ele terá que reaver do inventariante, porque 
ele é solidário, então o herdeiro não tem nada a ver com isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou um pouco em dúvida 
ainda, que bom que pediram vistas, porque talvez vai ter que pedir 
vistas. Eu queria só dividir a dúvida além do 131, II e III do Código 
Tributário Nacional. Porque eles têm momentos diferentes no mesmo 
dispositivo, o II eu já li algumas vezes, fala de uma responsabilidade do 
sucessor a qualquer título pelos tributos devidos pelo ‘de cujus’ até a 



data da partilha. Por favor, guardem isso. Tributos devidos pelo ‘de 
cujus’ até a data da partilha. Mas o inciso III, que vem depois, fala outra 
coisa, fala: “O espólio... É expressamente responsável o espólio pelo 
tributo devido pelo ‘de cujus’ até a data da abertura da sucessão, quer 
dizer a morte. O espólio é principalmente responsável pelos tributos 
devidos até a data da morte”, é o inciso III. O inciso II, portanto, por 
uma questão lógica, está tratando de uma hipótese diferente, “Os 
tributos devidos pelos ‘de cujus’ pós-abertura da sucessão e pré-
partilha são”, esse limite que nós estamos, “são pessoalmente 
responsáveis os herdeiros a qualquer título, cônjuge meeiro, pelos 
tributos devidos pelo ‘de cujus’ até a data da partilha”. Então o 
dispositivo é específico, põe uma responsabilidade pessoal do herdeiro, 
e é curioso que aqui não está aparecendo o inventariante, ele é 
responsável solidário, ele tem uma responsabilidade solidária, ele 
responde, mas a responsabilidade primária está surgindo aqui. E 
parece-me que eu teria que fazer a leitura, não sei, estou provocando-
lhes, uma leitura aqui, para saber quem é que pode ser responsável, 
porque como eu tenho a palavra pessoalmente responsável o curioso é, 
se eu posso ser pessoalmente responsável por um fato no qual eu não 
intervim, porque no final de contas eu não tenho nada a ver com isso, 
ou seja, se haveria aqui uma leitura que eu pudesse fazer combinando 
com o 128, tentando dizer que eu serei responsável pessoalmente desde 
que se eu tiver alguma atuação nisso. Por favor. Microfone. Alexandre. 
Acabou! Desculpe-me, Alexandre. Com vistas para o Alexandre, então, 
já que pediu as vistas, esse tema fica em pauta na próxima reunião, são 
dez horas, eu agradeço a todos e nos encontramos semana que vem.  

 


